nota de premsa
Els patges reials visiten l’Hospital Quirónsalud del Vallès
Sabadell, 2 de gener de 2018. Com ja és tradició per aquestes dates nadalenques, els patges reials visitaran
l’Hospital del Vallès. Els ajudants dels Reis Mags d’Orient vindran anticipant-se a Ses Majestats i recolliran
totes les cartes dels pacients més petits que es troben ingressats i aquelles missives que els han deixat per
entregar al personal que els atén. Serà el dia 5 de gener a les 10 del matí.
La comitiva reial passarà per totes les habitacions dels petits pacients hospitalitzats i recollirà les cartes per
després entregar-les personalment a Ses Majestats amb l’objectiu d’assegurar.se que els arribin els
presents. Els més petits podran gaudir de la seva visita i compartir amb ells els seus desitjos per aquestes
festes.
L’Hospital vol que els pacients més petits visquin aquestes festivitats amb emoció, il·lusió i sobre tot amb un
somriure. A més, els patges reials els entregaran un petit obsequi, que ha estat seleccionat especialment
per a ells, a tots els nens i nenes hospitalitzats.
Esperem que aquesta visita sigui una part del millor regal de Reis que podem desitjar per a tots ells: una
ràpida i total recuperació.
Bons reis a tots!

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud és el grup hospitalari més important d'Espanya i el tercer d'Europa. Està present en 13 comunitats autònomes, compta amb la tecnologia més avançada i disposa d'una oferta superior a 6.500 llits en més
de 100 centres, com la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipuzkoa, etc., així com amb un
gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional.
Treballem en la promoció de la docència (set dels nostres hospitals són universitaris) i la investigació
mèdic-cientíﬁca (comptem amb l'Institut d'Investigació Sanitària de la FJD, únic centre investigador privat
acreditat per la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació).
Així mateix, el nostre servei assistencial està organitzat en unitats i xarxes transversals que permeten
optimitzar l'experiència acumulada en els diferents centres, i la translació clínica de les nostres investigacions. Actualment, Quirónsalud està desenvolupant nombrosos projectes d'investigació a tot Espanya i
molts dels seus centres realitzen en aquest àmbit una feina puntera, sent pioners en diferents especialitats
com cardiologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, oncologia, i medicina esportiva entre altres.
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